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Πρώτα απ’ όλα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σε αυτόν τον θεσμό, 
το Ελληνικό Χρηματιστήριο και την Ελληνική Κεφαλαιαγορά, ο οποίος, όπως πολύ 
σωστά τον περιέγραψε ο φίλος μου Σπύρος Κυρίτσης, είναι ταυτόσημος πλέον της 
αριστείας. 
 
Κυρίες και κύριοι, 
 
Τι χρονιά ήταν το 2021! Μια χρονιά κατά την οποία είδαμε την εμφάνιση 
πρωτόγνωρων οικονομικών και άλλων μεγεθών, τα οποία δεν συνυπήρχαν ποτέ 
ξανά στη σύγχρονη Ιστορία. Πανδημία, κρατική στήριξη εταιριών – που συνεχίστηκε 
το 2021 –, χαμηλές πτήσεις των ομολόγων και υψηλό πληθωρισμό ύστερα από 
πάρα πολλά χρόνια.  

 
Παρ’ όλα αυτά υπήρξε ενίσχυση των κεφαλαιαγορών και των αγορών μετοχών και 
μια στροφή σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές: από τις αμερικάνικες μετοχές, 
οι οποίες είχαν μεγαλύτερη μεταβλητότητα, στις ευρωπαϊκές μετοχές, οι οποίες 
θεωρούνται πιο ασφαλείς. 
 
Και έρχεται το 2022 με εξίσου ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Από τη μία γεωπολιτικά 
ζητήματα, προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα που δεν έχουν επιλυθεί λόγω της 
κρίσης, υψηλό ενεργειακό κόστος που θα δημιουργήσει επιπλέον πιέσεις στον 
πληθωρισμό. Από την άλλη διαφαίνονται προοπτικές ανάκαμψης με την ελπίδα ότι 
θα τελειώσει η πανδημία. 
 
Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, το Χρηματιστήριο φαίνεται να πηγαίνει καλά και 
ευελπιστούμε όλοι ότι θα φτάσει τις 1.000 μονάδες σίγουρα μέσα στο 2022. Βεβαίως 
μένει να επιβεβαιωθεί αυτή η εκτίμηση. 
 
Ωστόσο το ελληνικό Χρηματιστήριο δεν παύει να είναι περιφερειακό, με τα 
προβλήματα που κληρονόμησε από τις προηγούμενες χρονιές λόγω των χαμηλών 
αποτιμήσεων – κυρίως την περίοδο της κρίσης – και με τους περισσότερους 
θεμελιώδεις δείκτες του κάτω του μέσου όρου σε σύγκριση με τα άλλα ευρωπαϊκά 
χρηματιστήρια. 



 

Επιπλέον, ως περιφερειακό χρηματιστήριο μέσα σε ένα πλαίσιο ευρωπαϊκής 
ενοποίησης, διατρέχει τον κίνδυνο να δεχτεί περισσότερες πιέσεις. 
 
Μην ξεχνάτε ότι, επειδή η ιστορία επαναλαμβάνεται, όλες οι πολιτείες των Ηνωμένων 
Πολιτειών της Αμερικής είχαν κάποτε χρηματιστήρια, αλλά τώρα υπάρχουν μόνο το 
NYSE και το NASDAG. 
 
Έτσι λοιπόν είναι εξαιρετικά σημαντικό – παρά την ευφορία που φέρνουν τα 
αποτελέσματα της αγοράς, τουλάχιστον την παρούσα στιγμή – να δούμε μια 
στρατηγική και ένα μακροπρόθεσμο πλάνο για την τοποθέτηση της ελληνικής 
χρηματιστηριακής αγοράς στο νέο αυτό περιβάλλον.  
 
Αυτός ο στόχος απαιτεί περισσότερη έμφαση στην καινοτομία, στην εξωστρέφεια, 
στην εταιρική διακυβέρνηση – η προσαρμογή στον Νόμο 4706 είναι απλά η βάση, η 
έναρξη της διαδικασίας, δεν είναι ο στόχος και ο σκοπός· η ουσιαστική συμμόρφωση 
απαιτεί πολύ περισσότερη προσπάθεια –, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην εταιρική 

κοινωνική ευθύνη, η οποία, όπως πολύ σωστά επεσήμανε και ο κ. Κυρίτσης, 
αποτελεί το χρηματοδοτικό μέλλον. 
 
Οι επενδυτές αλλάζουν, όπως αλλάζουν και οι προτιμήσεις τους. Οι περισσότεροι 
δεν ενδιαφέρονται απλώς για αποδόσεις. Θέλουν να υπάρχουν στις επενδύσεις τους 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά στοιχεία και πρόσημα.  
 
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με νέες εισαγωγές. Θέτοντάς το λίγο πιο γλαφυρά, θα 
πρέπει να πείσουμε τον κόσμο, το επενδυτικό κοινό και τους υποψηφίους προς 
εισαγωγή ότι το χρηματιστήριο είναι ένα κλαμπ των αρίστων της ελληνικής 
οικονομίας. 
 
Η Ένωση Εισηγμένων Εταιριών, ακολουθώντας τις ανάγκες, μεταλλάσσεται κι αυτή. 
Ανανεώνεται και πολύ σύντομα θα ανακοινώσει σχετικές δράσεις ώστε να μπορεί να 
συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία, η οποία θεωρούμε πως είναι χρήσιμη για την 
ανανέωση του επενδυτικού προϊόντος και του χρηματιστηριακού κλίματος, αλλά και 
τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής δεκαετίας για την ελληνική χρηματιστηριακή 
οικονομία. 
 
Ευχαριστώ πολύ τον θεσμό «Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ» για την τιμητική 
πρόσκληση και τη φετινή χρονιά και συγχαρητήρια στους βραβευθέντες. 


